
Razboi fratricid in pragul tribunalului
Joi noapte, la ora 24.00, cand a expirat termenul de reinscriere al partidelor politice, in conformitate cu
Legea 14/2003, numarul celor inscrise in registrul de evidenta a ramas acelasi 28 (26 partide reinscrise si
doua noi, inscrise in premiera). Totusi, nu se poate spune la aceasta ora ca la viitoarele alegeri, vor
participa doar 28 de partide politice. S-ar putea sa fie mai putine, sau, din contra, mai multe. Mai putine
pot fi in cazul in care Partidul Solidaritatii Sociale nu va aduce numarul de semnaturi necesare, sau in
cazul in care PNL-Campeanu iese prost din procesul cu PNL. Si, evident daca o serie de partide mai mici
in afara de PSM si PSRN (deja ?arvunite? de PSD), vor mai intra in procese de fuziune. Liberalii lui
Stolojan solicita Justitiei ca partidul condus de Radu Campeanu sa se conformeze legii si sa-si schimbe
initialele. Mai mult, persoane din PNL solicita un control la sange al listelor de semnaturi aduse de
PNL-Campeanu, sustinand ca o serie de verificari neoficiale ar fi demonstrat ca ?sunt probleme?. ?De
unde sa aiba PNL-Campeanu peste 25.000 de membri, cand de doi ani au plecat foarte multi oameni din
el??, spune aparatorul PNL, avocatul Cristian Iordanescu. Exista insa si posibilitatea ca numarul
partidelor sa creasca. Formatiunea condusa de deputatul Raj Tunaru, Partidul Tineretului, nu s-a putut
inscrie, pentru simplul fapt ca mai este inscris un partid cu un nume similar. Este vorba de fostul
Generatia 2000, G2K, care s-a rebotezat anul trecut in. .. Partidul Tineretului din Romania si care este
condus de un veteran, Geo Calugaru, care tinea prima pagina inainte de 1989, in revista Saptamana,
infierand oamenii de cultura romani emigrati in Occident. Ca sa se inscrie, formatiunea condusa de Raj
Tunaru trebuie sa-si schimbe numele. Nu este exclus, ca partidele care au functionat pe vechea lege si nu
s-au putut sa se reinscrie, sa revina in lunile viitoare, cu nume schimbat, alt statut si alt program si sa se
inregistreze ca formatiuni ?nou-noute?.

Pagina 1 / 1


